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Pełnych ciepła i radości,

niosących nadzieję i pogodę ducha
Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkiego, co najlepsze w każdym dniu
nadchodzącego Nowego Roku
życzą

Henryk Łoposzko

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce

Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
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ZA#SZCZEPIONE KOBIERZYCE

WA Ż N E T E L E F O N Y
Ryszard Pacholik
Piotr Kopeć
Maria Prodeus
Maria Wilk
Anna Muraczewska

71 36 98 100
71 36 98 126
71 36 98 123
71 36 98 127
71 36 98 125

RADA GMINY
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Łoposzko
Zastępca Przewodniczącego Czesław Stadnik
Maria Okraszewska
Biuro Rady Gminy

607 439 039
602 288 462
71 36 98 120

Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Sekretariat
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71 36 98 154
Marta Stachów
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71 36 98 106
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71 36 98 203
Karolina Skrzyńska
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Joanna Wronkowska
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71 36 98 105
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Magdalena Łabęcka
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Edyta Duniec
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Wymiar podatków lokalnych
Jacek Skrzyniarz
od osób prawnych
Anna Bojdo
Księgowość podatkowa
Kasa
Agnieszka Tylecka
Czynsze, wpłaty
Marek Kucharczyk
Egzekucja opłat
Należności z tytułu
Violetta Kowalska
gospodarki odpadami

71 36 98 103
71 36 98 131
71 36 98 132
71 36 98 113
71 36 98 148
71 36 98 122
71 36 98 141
71 36 98 181
71 36 98 139

REFERAT INWEST YC JI, NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA
Rafał Krasicki
71 36 98 214
Kierownik referatu
Nadzór inwestorski
Grzegorz Morawski
71 36 98 204
wod.-kan., melioracje
Wodociągi, kan. sanitarna Marta Ława
71 36 98 192
Współfinansowanie sieci
wod.-kan., kan. deszczowa Karolina Jędryka
71 36 98 227
Dariusz Mirek
71 36 98 112
Inwestycje
Rafał Kołodyński
71 36 98 168
Grzegorz Maszka
71 36 98 180
Zagospodarowanie
Emilia Kopeć
71 36 98 108
przestrzenne
Gospodarka niskoemisyjna,
Hanna Żurawska
71 36 98 124
rewitalizacja
Marta Borkowska
Gospodarka
71 36 98 110
Zdzisław Skrzyniarz
71 36 98 136
nieruchomościami
Elżbieta Nawrocka
Ochrona środowiska
71 36 98 211
Monika Pilichowska
71 36 98 111
i gospodarka odpadami
Paulina Tomaszewska
71 36 98 174
Małgorzata Kunysz
71 36 98 169
Joanna Kunert
71 36 98 205
REFERAT DRÓG, TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
Piotr Ligas
Kierownik referatu
71 36 98 191
Adam Wielgo
71 36 98 118
Inwestycje drogowe
71 36 98 201
Drogi i organizacja ruchu Joanna Najmrodzka
71 36 98 153
Zajęcie pasa drogowego Alicja Kamińska
Emilia Zimoch
71 36 98 224
Drogi i infrastruktura
Magdalena Kowalska
71 36 98 171
Oświetlenie drogowe
Cmentarze komunalne,
Rafał Chmielewski
71 36 98 147
gosp. mieszkaniowa
Place zabaw,
Patrycja Bej-Baniecka
71 36 98 146
infrastruktura sportowa
Zarządzanie ekipą
Jarosław Komorowski
71 36 98 107
porządkową
71 36 98 117
Kontrola pasów drogowych Michał Mirowski
Świetlice, lokale użytkowe,
Joanna Żygadło
71 36 98 109
tereny rekreacyjne
REFERAT ŚRODKÓW ZEWN. I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Monika Śliwińska
71 36 98 226
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71 36 98 155
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Paweł Piwowarski
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Paulina Kosim
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REFERAT EDUKAC JI, KULTURY I SPORTU
Anna Wilisowska
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71 36 98 196
Anna Pietryk
71 36 98 207
Oświata publiczna
Elżbieta Rusin-Turecka
71 36 98 197
Kamila Just
71 36 98 183
Oświata niepubliczna
71 36 98 143
Organizacje pozarządowe Paulina Olejarczyk
Wojciech Duczek
71 36 98 186
Sport
Elżbieta Poprawa
71 36 98 129
Obsługa sołectw
URZĄD STANU C Y WILNEGO
Joanna Kłodzińska
Kierownik USC
Barbara Świerczyńska
Pomoc administracyjna
STANOWISKA SAMODZIELNE
Lucyna Suchecka
Magdalena MarszałekWojciechowska
Agnieszka
Promocja gminy
Jankowska-Jakus
Marek Milewski
Informatyka
Paweł Eljasiński
Krzysztof Kozłowski
Paweł Giszko
Audytor wewnętrzny
Wiesława Suchecka
Ewidencja ludności
Marta Szczygieł
Henryk M. Bosiacki
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71 36 98 209
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71 36 98 218
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71 36 98 200
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71 36 98 198
71 36 98 203
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71 36 98 221
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Od początku grudnia ponad 600 osób przyjęło preparaty przeciw COVID-19 w ramach
akcji ZA#SZCZEPIONE KOBIERZYCE. Wspólna
kampania Urzędu Gminy Kobierzyce i sieci
Twój Lekarz cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki temu Gmina
Kobierzyce ze wskaźnikiem przekraczającym
64% zajmuje 2. miejsce w województwie i 31.
lokatę w ogólnopolskim rankingu szczepień.

– mówi Patrycja Chrystowicz, koordynatorka
szczepień w sieci Twój Lekarz. Sobotnie szczepienia zaplanowano także na 15 i 22 stycznia 2022 r.

Według specjalistów szczepienia dzieci i młodzieży są szczególnie ważne podczas obecnej
fali pandemii. Notuje się bowiem coraz więcej
Wszystko wskazuje na to, że liczba mieszkań- cięższych zachorowań w tej grupie wiekowej.
ców Gminy Kobierzyce zaszczepionych przeciw W poprzednich miesiącach duży odsetek młoCOVID-19 wzrastać będzie jeszcze bardziej. dych pacjentów przechodził infekcje SARS-CoV-2
Świadczy o tym spore zainteresowanie szcze- niemal bezobjawowo. By zminimalizować rypieniami dzieci od 5. do 11. roku życia. Tylko zyko zachorowań wśród uczniów, w grudniu
14 grudnia, w pierwszym dniu rejestracji zare- rozpoczęła się w Gminie Kobierzyce akcja
– Coraz więcej osób pyta o wolne terminy, dla- zerwowano terminy dla ponad stu małych pa- szczepień w szkołach. Dotąd przeprowadzono
tego akcja była prowadzona także w sobotę cjentów. Dostawa preparatów przeznaczonych ją w placówkach w: Tyńcu Małym, Pustkowie
18 grudnia br. w przychodni Kobierzyce. Na dla dzieci zapowiadana jest na 17 grudnia br. Wilczkowskim oraz w Kobierzycach.
ten dzień zarejestrowało się przeszło 200 osób. i wtedy też mają się rozpocząć szczepienia.
NZOZ Twój Lekarz / fot. M. Wełyczko

TELEFON ALARMOWY GMINY KOBIERZ YCE — 607 727 748
Służy do przyjmowania zgłoszeń i reagowania; pomoc
w sytuacjach stanowiących zagrożenia dla ludzi, a niewymagających zwłoki.
Czynny całą dobę, głównie po godzinach pracy Urzędu Gminy oraz
w dni wolne, kiedy odpowiedni pracownik gminy nie może sprawy
załatwić (udzielić pomocy) osobiście.

Dotyczy w szczególności:
- awarii: wodno-kanalizacyjnych, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, oczyszczalni ścieków i innych;
- zdarzenia: pożar, wypadek drogowy, katastrofa budowlana, zagrożenie siłami natury tj. wiatr, ulewa, huragan,
zanieczyszczenie środowiska itp.;
- zagrożenia: powodziowe, w ruchu po drogach gminnych (śnieg, lód, blokady), materiałami niebezpiecznymi, zamachem bombowym
(obiekty użyteczności publicznej, handlowe); biologiczno-chemiczne ludzi i terenu, ujęć wody, itp.
- inne: np. chore, martwe zwierzęta, duże ptaki, bezdomne psy itp.

KOMISARIAT POLIC JI W KOBIERZ YCACH / ul. Witosa 11, 55-040 Kobierzyce, tel. 47 871 68 40-41
sierż. szt.
Szymon Młynarczyk

st. sierż.
Łukasz Cywiński

st. sierż.
Grzegorz Gregoryczyk

tel. 47 871 68 26
kom. 601 810 541
szymon.mlynarczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 814 402
lukasz.cywinski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

tel. 47 871 68 28
kom. 601 816 329
grzegorz.gregoryczyk@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Rejon 1 / Kobierzyce, Pełczyce, Budziszów, Szczepankowice,
Tyniec nad Ślęzą, Jaszowice, Pustków Wilczkowski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Cieszyce, Kuklice, Domasław,
Księginice, Magnice

Rejon 2 / Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka, ul. Wrocławska numery nieparzyste wszystkie i parzyste 2-26, ul. Kolejowa, ul. Błękitna, ul. Słoneczna numery parzyste, ul. Tęczowa
numery parzyste, ul. Ogrodowa 42-68 oraz numery nieparzyste
od ul. Klecińskiej do ul. Słonecznej, CH Bielany, CH Auchan,
ul. Irysowa), Ślęza, Wysoka

Rejon 3 / Tyniec Mały, Małuszów, Nowiny, Biskupice Podgórne,
Krzyżowice, Wierzbice, Bąki, Owsianka, Pustków Żurawski, Solna,
Żurawice, Królikowice, Chrzanów, Żerniki Małe, Racławice Wielkie,
Bielany Wrocławskie (w obrysie ul. Kłodzka 2-18, ul. Wrocławska
28-60, ul. Ogrodowa 2-40 oraz nieparzyste od ul. Słonecznej do
ul. Świerkowej, ul. Słoneczna 1-11, ul. Tęczowa numery nieparzyste, ul. Logistyczna, ul. Pannatoni, ul. Amazon)

Komendant Komisariatu Policji w Kobierzycach podinsp. Joanna Woźniak-Cieślar pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 10.00-14.00 w Komisariacie Policji. W przypadku nieobecności w zastępstwie
dyżur pełnić będzie Kierownik referatu ds. prewencji Komisariatu Policji w Kobierzycach asp. szt. Sławomir Kniat. W Komisariacie Policji w Kobierzycach służba jest pełniona całodobowo.
Zgłaszanie interwencji do Dyżurnego Komisariatu Policji w Kobierzycach pod nr tel. 47 871 68 40-41 lub na numer alarmowy 112.

URZĄD GMINY

/ Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 36 98 106, 71 36 98 125, fax 71 31 11 252 , pon.-pt.: 7.30-15.30

Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce
proszę przekazywać:
• telefonicznie do Sekretarza Gminy Kobierzyce:
Marii Wilk, tel. 71 36 98 125
• pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
• pocztą elektroniczną na e-mail:
info@ugk.pl
ISSN 2450-4718

Wydawca:
Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 125
Skład, łamanie, druk:
Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
54-609 Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1
tel./fax 71 342 30 43

Redaktor naczelna:
Agnieszka Jankowska-Jakus
Redaguje zespół:
Wojciech Duczek, Krzysztof Kmiecik, Janusz Kołodziej,
Piotr Kopeć, Anna Wilisowska, Maria Wilk
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Gminne inwestycje w 2021 roku

Od wielu lat grudzień jest miesiącem, w którym na łamach biuletynu samorządowego
Kobierzyce Moja Gmina Moja Wieś dokonujemy przeglądu inwestycji realizowanych
na terenie naszej gminy na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy.
– Od czego powinniśmy zacząć tegoroczne
podsumowanie?

Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce
– Rozpoczniemy myślę od największej inwestycji w historii, czyli od zakończenia budowy
sieci kanalizacyjnej w 11 miejscowościach
środkowej części naszej gminy, łącznie z budową nowej oczyszczalni ścieków w Pełczycach. Zadanie za prawie 100 milionów złotych
w podstawowej wersji zostało zakończone.
Obecnie trwają jeszcze prace w miejscach, które nie mogły, ze względów proceduralnych być
uwzględnione w zamówieniu podstawowym, PK – W jednym z poprzednich wydań naszego
ale mieszkańcy mogą już się wpinać (i to robią) biuletynu zaprezentowaliśmy naszą koncepcję
do nowej sieci kanalizacyjnej.
rozwiązania tego zagadnienia. Ze względu na
Piotr Kopeć Zastępca Wójta Gminy Kobie- olbrzymie koszty, mówimy tu raczej o strategii
rzyce – Możemy śmiało powiedzieć, że nasza na najbliższe 10 lat, niż o rozwiązaniach krótgmina jest jedną z nielicznych gmin wiejskich koterminowych. Rozpoczęliśmy już prace nad
w Polsce, w której wykonano prace przy budo- pierwszymi projektami. Rok 2022 ma być przewie sieci kanalizacyjnej w tak szerokim zakresie. łomowym w tym zakresie, bowiem zamierzamy
Podjęliśmy taką decyzję, pomimo, że niektóre ukończyć pierwszy z projektów, zakładający
wskaźniki mówiły że jest to rozwiązanie nie- połączenie Bielan Wrocławskich z Wrocławiem
ekonomiczne. Uważamy bowiem, że należy do- nowym szlakiem komunikacyjnym. Myślę tutaj
prowadzić do takich standardów życia, które o ul. Rekreacyjnej pomiędzy Bielanami Wrobędą jednakowe dla wszystkich mieszkańców, cławskimi a Ślęzą i wyprowadzenie ruchu do
niezależnie od tego, czy zamieszkują nasze ul. Kobierzyckiej we Wrocławiu. Niestety już na
największe miejscowości, czy też te mniejsze wstępnym etapie projektowania napotkaliśmy
lub całkiem małe. Pozostały nam jeszcze do wiele problemów, które uzmysłowiły nam, że
skanalizowania cztery miejscowości i zamie- nie będzie to krótki proces. Wprost przeciwnie,
rzamy w najbliższych latach dokończyć cały zanosi się na to, że wstępnie planowany okres
proces. Gdy to nastąpi, staniemy się naprawdę ok.1 roku na dokumentację projektową wyjedną z nielicznych gmin wiejskich w kraju, które dłuży się do kilkunastu miesięcy. Przypomnę,
będą skanalizowane na całym swoim obszarze. że nasz pomysł rozwiązań komunikacyjnych
polega na tym, żeby stworzyć sieć niezależnych
RP – Zależy nam bardzo na równomiernym
dróg od głównej osi, czyli dawnej drogi krajowej
rozwoju całej gminy. Z miesiąca na miesiąc
nr 8, dziś już drogi powiatowej. Chcemy zapropoprzybywa nowych mieszkańców, którzy osienować rozwiązanie równoległe łączące Bielany
dlają się właśnie w tych miejscowościach, gdzie
Wrocławskie, Domasław aż do drogi na Żórawisieć kanalizacyjna została oddana do użytku
nę, z połączeniem z przebudowywanym obecnie
stosunkowo niedawno. Zauważamy, że coraz
węzłem w Magnicach, gdzie ma powstać ronwięcej domów powstaje w centralnej czy połudo w miejsce istniejącego skrzyżowania.
dniowej części gminy i ma to ścisły związek
z budowaną na tych terenach infrastrukturą. RP – W tym miejscu należy zaznaczyć, że w tym
roku po zakończeniu budowy kanalizacji w po– Jakie Gmina Kobierzyce ma plany odnośnie
szczególnych miejscowościach wykonaliśmy
poprawy komunikacji na swoim terenie?

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Al. Karkonoskiej we Wrocławiu

wiele kilometrów dróg gminnych, położyliśmy
wiele nakładek bitumicznych na drogach transportu rolnego. Z tym związana była oczywiście
budowa chodników i oświetlenia. Tu jako przykład podałbym kompleksową przebudowę dróg
w miejscowości Dobkowice. Trudności obiektywne, długie procedury projektowe czy też związane z uzgodnieniami sprawiły, że nie wszystko
udało się nam w tym roku zrealizować, ale zamierzamy to zrobić w roku przyszłym.
– Oddanie do użytku linii kolejowej przechodzącej przez teren naszej gminy nieco przeciąga się w czasie. Jak ważna jest to inwestycja dla mieszkańców Gminy Kobierzyce?
PK – Wprawdzie to nie my jesteśmy inwestorem, ale wiążemy duże nadzieje z tą inwestycją.

Realizacja tego zadania daje możliwość dotarcia do Wrocławia dla znacznej ilości mieszkańców naszej gminy. Oczywiście trzeba będzie
dojechać do istniejących stacji, by dotrzeć do
wybranego celu, ale liczymy, że spora liczba
mieszkańców skorzysta z rozwiązania zwanego Park&Ride, czyli dojedzie samochodem
lub rowerem do wybranej stacji, zostawi środek lokomocji na parkingu i wyruszy w dalszą
podróż pociągiem. Powinno to w odczuwalny
sposób zmniejszyć natężenie ruchu na drogach, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego. Dlatego też budujemy już pierwszy
parking w Bielanach Wrocławskich, a dlaczego
tam? Bo w tym miejscu posiadaliśmy swój
grunt. Zamierzamy pozyskać od PKP grunty

Stacja pomp w Cieszycach

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Al. Karkonoskiej we Wrocławiu
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Linia kolejowa w Gminie Kobierzyce

Stacja kolejowa w Bielanach Wrocławskich

Zjazd Gminny OSP

przy stacjach w innych miejscowościach, aby
zrealizować podobne zadania. Rozpoczęliśmy
od koncepcji, które były niezbędne do złożenia
wniosku do PKP o pozyskanie potrzebnych terenów. Z pierwszych spotkań z kolejarzami, jak
również z otrzymanej w ostatnich dniach korespondencji, wynika jednak, że proces ewentualnego przekazywania nam gruntu będzie długotrwały i niełatwy. Nie poddajemy się jednak
ponieważ uważamy, że elementem sprawnych
połączeń kolejowych są również zrealizowane
punkty przesiadkowe na każdej ze stacji.

Nakładki bitumiczne

To jednak nie wszystko, co należy wykonać
w zakresie połączeń rowerowych w północnej
części naszej gminy. Opracowujemy obecnie
koncepcję, zakładającą połączenie miejscowości
Wysoka z Wrocławiem (wzdłuż toru wyścigów
konnych, aż do ronda Ojca Pio). Nasza propozycja spotkała się z pozytywnym odzewem władz
stolicy Dolnego Śląska. Teraz rozpocząć się ma
etap projektowania tego odcinka. Myślimy również o połączeniu w przyszłości Ślęzy z Wysoką
profesjonalną trasą rowerową. Istniejąca piesza
RP – Linia kolejowa miała zostać uruchomiona przeprawa tzw. azyl pieszego nad autostradą A4,
jeszcze w tym roku, ale w międzyczasie zapadła umożliwia oczywiście przejazd rowerzystom, ale
decyzja o budowie linii w kierunku Niemczy nie ma ona standardu trasy rowerowej dlatego
i kolejarze musieli uwzględnić to realizując już szukamy rozwiązania tego problemu.
na tym etapie rozgałęzienie na stacji w Kobie- RP – Myślimy również o budowie tras w przeciwrzycach. To rozwiązanie w przyszłości znacznie nym kierunku, czyli o bezpiecznym poruszaniu
rozszerzy funkcjonalność naszej linii, dojdą do- się na rowerze przez część centralną i połudatkowe połączenia i zwiększy się liczba kursu- dniową. Rozwój położonych tam miejscowości,
jących pociągów przejeżdżających przez naszą większa liczba mieszkańców i związane z tym
dużo wyższe niż w przeszłości natężenie ruchu
gminę.
– Budowa nowych tras rowerowych, to jeden drogowego, wymusza na nas takie działania.
z elementów strategii zmniejszenia ruchu Prace projektowe nad bezpiecznym połączesamochodowego. Jak ocenić zatem po- niem Kobierzyc z Chrzanowem, dla pieszych
wstanie nowego połączenia rowerowego i rowerzystów, powoli dobiegają końca i właśnie
tam roboty powinny się rozpocząć najwcześniej.
z Wrocławiem?
W dalszej kolejności powstaną podobne trasy
PK – Od wielu lat zabiegaliśmy o to, by połączyć
łączące Tyniec Mały z Żernikami Małymi, Racłanasze trasy rowerowe z tymi istniejącymi we
wicami Wielkimi, Małuszowem i Krzyżowicami.
Wrocławiu. Odbywało się to również w sposób
nieformalny. Możemy powiedzieć, że cel został – Myślę, że na tym zakończymy pierwszą
osiągnięty. Wrocław zrealizował brakujący część wywiadu poświęconego gminnym
fragment drogi rowerowej wzdłuż Al. Karko- inwestycjom w obecnym i przyszłym roku.
noskiej. Dzisiaj można rzeczywiście dojechać Kolejne inwestycje zostaną omówione w naz naszej gminy rowerem do centrum Wrocławia stępnym wydaniu naszego biuletynu. Dzięw sposób bezpieczny z pożytkiem dla kondycji kuję za rozmowę.
Janusz Kołodziej
fizycznej i oczywiście środowiska naturalnego.

27 listopada 2021 roku w Kobierzyckim
Ośrodku Kultury odbył się Zjazd Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Kobierzyce. Otwarcia
obrad dokonał Prezes ustępującego Zarządu
Oddziału Gminnego Ryszard Pacholik. Na stanowisko Przewodniczącego Zjazdu wybrano
druha Cezarego Różalskiego, Sekretarzem
Zjazdu została druhna Marzena Winter. Powołane zostały także komisje zjazdowe. Jednym
z głównych tematów obrad było sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu
Oddziału Gminnego za lata 2016-2020. Sprawozdanie składało się z referatów: programowego, działalności ratowniczo-gaśniczej
oraz finansowego, które kolejno przedstawili
Wiceprezes ZOG Cezary Różalski, Komendant
Gminny Ryszard Kądziela oraz Skarbnik ZOG
Sebastian Olkowicz. Sprawozdanie zostało
przyjęte przez Zjazd Gminny, na wniosek
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Stanisława Kulki udzielono
ustępującemu zarządowi absolutorium za
okres sprawozdawczy. Druhom oraz zaproszonym gościom, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem na rzecz jednostek
oraz zarządu, Prezes ZOG w asyście Komendanta Gminnego wręczył pamiątkowe statuetki. Niewątpliwie największym sukcesem
ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego
było oddanie do użytku nowego budynku
remizy wraz z nowym samochodem ratowniczo gaśniczym dla jednostki OSP Pustków
Żurawski. Kolejnym punktem obrad były wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Delegaci dokonali wyboru przedstawicieli do
wymienionych organów, którzy w osobnej
sali odbyli pierwsze posiedzenia w celu ukonstytuowania się. Zarząd Oddziału Gminnego
oraz Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego
ukonstytuowały się następująco:
ZARZĄD
Prezes – Ryszard Pacholik (Wójt Gminy Kobierzyce)
Wiceprezes – Cezary Różalski (OSP Pustków Żurawski)
Komendant Gminny – Ryszard Kądziela
(OSP Pustków Wilczkowski)
Sekretarz – Marzena Winter (OSP Pustków Wilczkowski)
Skarbnik – Adrian Wilczyński (OSP Pustków Żurawski)
Członek prezydium zarządu – Radosław Sidłowski
(OSP Kobierzyce)
Członek zarządu – Rafał Rudnicki (OSP Kobierzyce)
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Stanisław Kukla
(OSP Pustków Wilczkowski)
Wiceprzewodniczący – Jan Opioła (OSP Pustków Żurawski)
Sekretarz – Patryk Ziajkiewicz (OSP Pustków Żurawski)
Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego
– Cezary Różalski (OSP Pustków Żurawski)
Przed nowo wybranym Zarządem Gminnym
na kolejną kadencję, stoją wyzwania takie jak:
budowa nowej remizy w Kobierzycach oraz
rozbudowa remizy w Pustkowie Wilczkowskim. Po dyskusji o kwestiach związanych
m.in. ze szkoleniem strażaków, budżetem czy
ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych,
Prezes ZOG Ryszard Pacholik zakończył zjazd.
Maciej Bosiacki
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Dzienny Dom Pomocy Senior + w Tyńcu Małym

Sylwia Bajek, Kierownik Dziennego Domu
Pomocy Senior +
– Przygotowanie placówki, przeszkolenie personelu, zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji pochłonęło trochę czasu, ale bardzo
się cieszę, że od 6 grudnia br. dokonaliśmy
wstępnego rozruchu Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym. Możemy już pracować
z naszymi podopiecznymi. Budynek jest nowy,
starannie wykończony i wyposażony w niezbędny dla takiego miejsca sprzęt. Jest to dom,
w którym pod fachową opieką, codziennie
w godzinach od 7:30 do 15:30, czas wolny
mogą spędzać osoby powyżej 60. roku życia
nieaktywne zawodowo, w pełni sprawne umysłowo, z terenu Gminy Kobierzyce. Nie posiadamy miejsc noclegowych. W budynku znajdują

się różne pomieszczenia, m.in. pokój telewizyjny, pokój do zajęć manualnych, bardzo dobrze
wyposażony gabinet do fizjoterapii, gabinet
pielęgniarski, sanitariaty, prysznice, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.
– Jaką ofertę przygotowaliście dla osób przebywających w ośrodku?
– Może zacznę od tego, że naszych podopiecznych przywozimy i odwozimy do miejsca zamieszkania. Wszyscy chętni do przebywania

w placówce mogą się zgłaszać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
Tam jest przeprowadzany wywiad środowiskowy, następuje weryfikacja i wydanie decyzji. Nasz dzień zaczynamy śniadaniem do godz.
9:00, a później rozpoczynają się zajęcia w trzech
salach. Są to zajęcia terapeutyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Pod koniec pobytu podajemy obiad,
a catering mamy z Tyńca Małego. Już pierwszego dnia pobytu z każdym przeprowadzamy
wywiad, specjalista ustala stopień sprawności
manualnej i ruchowej, określa stan zdrowia
i później dobieramy zajęcia. Nasi pracownicy są
osobami kompetentnymi, wykwalifikowanymi
w swoich specjalnościach i pozytywnie nastawionymi do seniorów. Mamy w planie organizowanie wycieczek i wyjazdów do atrakcyjnych
miejsc, kina, teatru czy opery (jeśli pozwolą na
to warunki sanitarne), są zajęcia nordic walking. Planujemy w przyszłości wprowadzenie
gier logicznych, może naukę języków obcych
– wszystko zależeć będzie od tego, co będą
preferować nasi seniorzy. Zależy nam na tym,
aby wszyscy chętnie u nas przebywali i miło
spędzali czas, a to miejsce było dla nich takim
drugim domem.

– Opłata jest stosunkowo niewielka, ustalona
uchwałą Rady Gminy Kobierzyce i wynosi 100 zł
miesięcznie. Jeśli dochód na osobę nie przekracza kwoty 1400 zł, wtedy taka osoba jest
zwolniona z opłat. Dodam jeszcze, że dana
osoba nie musi być u nas przez wszystkie dni
miesiąca. Wcześniej zgłoszone ewentualne
nieobecności spowodowane np. sprawami
osobistymi, wizytą u lekarza, wyjazdem rodzinnym, czy stanem zdrowia są odliczane
od tej kwoty bazowej. Jak łatwo się domyśleć
naszym głównym donatorem jest Gmina Kobierzyce i bardzo się cieszę, że taka placówka
powstała i już po kilku dniach działalności
widać, że jest bardzo potrzebna. Zapraszamy
wszystkich niezdecydowanych.

– Ośrodek jest wybudowany i wyposażony
na wysokim poziomie. Czy osoby przebywające płacą za pobyt?

Moduł I Utworzenie/ lub Wyposażenie
Dziennego Domu Senior + w ramach Programu Senior +
na lata 2021-2025

Gmina Kobierzyce pozyskała dofinasowanie
w kwocie 240 000 zł na wyposażenie Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym w ramach
wieloletniego rządowego Programu Senior+
na lata 2021-2025. Projekt jest w trakcie końcowego wyposażania oraz rozliczania.
– Dziękuję za rozmowę.

Janusz Kołodziej
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Magiczny grudzień

Spadające z nieba płatki śniegu, kolorowe
światełka czy mróz, który zdobi magicznymi
kształtami szyby – to wszystko sprawia, że
zima co roku nas zdumiewa. Grudzień to niezwykły czas, pełen radości, rodzinnej atmosfery i oczekiwania na nadchodzące wielkimi
krokami Święta Bożego Narodzenia. Jednak
jeden z najważniejszych w tym miesiącu
dzień to 6 grudnia, czyli wyczekiwane przez
najmłodszych Mikołajki. Zaczarowany, zimowy weekend rozpoczęliśmy 03.12.2021 r.
w sołectwie Bielany Wrocławskie, gdzie najmłodsi mieli okazję obejrzeć spektakl przygotowany przez Teatr Vaśka pt. Mikołajkowe
Bajki. W kolejnych dniach ten sam teatr został zaproszony również przez inne sołectwa,
4 grudnia br. przedstawienie zostało wystawione w Cieszycach i Tyńcu nad Ślęzą. Spektakl pokazał dzieciom jak ważna jest w życiu
przyjaźń, wzajemna pomoc i dobra wola.
Podczas tego weekendu wszyscy czekali na
przybycie Świętego Mikołaja, a ten nas nie
zawiódł – przybył w lśniących saniach, które

ciągnął biały renifer – nieodłączny przyjaciel
i towarzysz. Dynamika, kolory i różnorodność
technik teatralnych pozwoliły najmłodszym
zanurzyć się w historii, zaś rozmowy i zabawy
sprawiły, że te dni były niezapomniane.
Ponadto prawie setka dzieci uczęszczających
na zajęcia do Świetlic Profilaktyki Środowiskowej 4 grudnia, wyjechała z samego rana do
miasta przygód, zabaw i beztroskich uciech
– Mandorii – parku rozrywki pod dachem,
gdzie na 15 urządzeniach można było jeździć, kręcić się na karuzelach, pokonywać
tory przeszkód lub zjechać na najdłuższym
w Europie rollercoasterze pod dachem. Tego
dnia nie zabrakło również warsztatów zdobienia pierników kolorowymi cukierkami,
piankami i lukrem. Ciastko można było zjeść
od razu lub zawieźć do domu i na pamiątkę
wspaniałego wyjazdu, powiesić na choince.
Dzieci zmęczone podróżą, lecz całe i zdrowe
a co najważniejsze przeszczęśliwe, w godzinach wieczornych powróciły do domów.

ROZMAITOŚCI
Kobierzycki Ośrodek Kultury w dniu imienin
Świętego Mikołaja przygotował małą niespodziankę dla mieszkańców Kobierzyc – ten
najbardziej lubiany i wyczekiwany święty
spacerował wraz ze swoimi pomocnikami
ulicami miejscowości. Dźwięk świątecznych
utworów był akompaniamentem do rozdawania słodkości i lukrowanych pierników.
Gdy na zegarze wybiła godzina 18:00 nastąpiło uroczyste zapalenie świateł na choince, która zwyczajowo znalazła się tuż obok
Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Podczas rozświetlenia bożonarodzeniowego
drzewka nie zabrakło Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika, Zastępcy Wójta Piotra
Kopcia, Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce Henryka Łoposzko i Sekretarz Gminy
Marii Wilk. Mieszkańcy Kobierzyc odpowiedzieli na tę propozycję spędzenia mikołajkowego wieczoru bardzo ochoczo. Ten dzień
pokazał nam, czym jest mikołajkowa magia.
To emocje, które malują się na buziach dzieci
na dobiegający z oddali dźwięk dzwonków
i na widok tego szczególnego gościa! Podczas uroczystego zapalenia świateł na choince, towarzyszyła nam orkiestra dęta Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, która raźnie przygrywała najbardziej znane świąteczne utwory.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim dzieciom, rodzicom i ich
najbliższym składamy najserdeczniejsze życzenia: radości, zdrowia i nadziei, a rok 2022
niech będzie czasem realizacji wszelkich
marzeń.
Ewelina Grabowska
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Mikołajki, Mikołajki...
6 grudnia br. zgodnie z tradycją szkoły dzieci wspaniałymi prezentami. Poniżej
i przedszkola w Gminie Kobierzyce od- przedstawiamy krótkie relacje z poszczewiedził Święty Mikołaj, który obdarował gólnych placówek oświatowych.
ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W BIELANACH WROCŁAWSKICH
Dzieci czekały na niezwykłego gościa z wiel- dzieci grały na instrumentach i śpiewały dla
kim przejęciem od samego rana, a kiedy niecodziennego gościa. Dzieci obiecały Św.
pojawił się wreszcie na szkolnym korytarzu Mikołajowi, że postarają się zachowywać
i w przedszkolu, rozdawał prezenty i przy- grzecznie w szkole i w domu. Wszyscy na
niósł wiele radości każdemu z nas. W kla- długo zapamiętają tę niecodzienną wizytę
sach 1-3 odbyły się warsztaty mikołajkowe, i z utęsknieniem oczekują na kolejną za rok.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KOBIERZ YC ACH
Od rana dzieci nie mogły się doczekać miłe- przygotowało wiele niespodzianek dla wszystgo gościa. Długo oczekiwany gość wywołał kich dzieci, już w piątek dostały do każdej sali
uśmiechy na twarzach przedszkolaków. Dzieci piękne nowe zabawki w postaci domków dla
przywitały Mikołaja wierszem i piosenką, za co lalek, samochodów, układanek, klocków. CieSZKOŁA PODSTAWOWA W PUSTKOWIE WILCZKOWSKIM
zostały obdarowane wspaniałymi upomin- szymy się, że Św. Mikołaj o nas pamiętał i czekami. Z okazji Mikołajek przedszkole również kamy na jego wizytę w przyszłym roku.
Tego dnia każdy kto mógł ubrał się na czerwo- koladowy Mikołaj. Mikołajki to też dzień, który
no i założył mikołajkową czapkę. Choć w tym wprowadza nas w klimat w zbliżających się
roku osobiście Mikołaj nie mógł nas odwie- świąt Bożego Narodzenia. W klasach pojawiły
dzić, to nie znaczy, że o nas zapomniał. Przygo- się choinki przystrojone w światełka i bomtowane przez niego paczki zostały przekazane bki, świąteczne dekoracje, a na korytarzu
uczniom w klasach, a w każdej paczce był cze- rozbrzmiewają świąteczne melodie.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERZ YC ACH
Dzieci otrzymały prezenty w swoich kla- łajowe czapeczki i inne śmieszne nakrycia
sach, a w szkole mogliśmy spotkać Mikołaja głowy. Wszyscy byli uśmiechnięci, a dobry
wraz ze śnieżynkami i elfem, którzy wręczali humor nie opuszczał nas przez cały dzień.
wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pra- W tym dniu dzieci z grupy 0b wspólnie z Elcownikom szkoły słodkie upominki ufundo- fem poszukiwały Świętego Mikołaja. Najwane przez Radę Rodziców. Do organizacji pierw dzieci rozwiązywały o nim zagadki,
tego wydarzenia włączyło się Szkolne Koło wykonywały wspólny taniec oraz zaśpiewały
Caritas. Dzieci oraz pracownicy byli ubrani piosenkę o Mikołaju. Na sam koniec uroczystej
w ulubione kolory Świętego Mikołaja, miko- zabawy dzieci otrzymały wspaniałe prezenty.

PRZEDSZKOLE W PUSTKOWIE ŻURAWSKIM
Zanim jednak przyszedł, dzieci wysłuchały rąco przywitany i zaproszony przez dzieci do
opowieści o tradycji mikołajek i wtedy nie- zabawy, tańca i śpiewu. Miło spędzony czas
oczekiwanie na korytarzu rozległ się dźwięk uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty
dzwoneczków. Przedszkolaki od razu zaczęły wręczane każdemu dziecku.
podskakiwać z radości. Św. Mikołaj został go-

ROZMAITOŚCI

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŚLĘZIE
Wszystkie dzieci ubrane w jego ulubiony warzystwie pomocnika – Elfa! Dzieci pięknie
czerwony kolor już od samego rana z wielką powitały naszych niezwykłych gości, preniecierpliwością czekały na wyjątkowego zentując swoje umiejętności wokalne i recygościa. Święty Mikołaj jak zwykle nie zawiódł tatorskie. Po wręczeniu prezentów Mikołaj
przedszkolaków i pomimo braku białego zaprosił dzieci do wspólnej mikołajkowej
puchu przybył do przedszkola na czas w to- zabawy – śmiechu i radości było co niemiara!
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WYSOKIE J
Święty Mikołaj odwiedził każdą przedszkolną piosence lub wypowiedzianemu wierszykogrupę informując o swoim przyjściu wielkim wi i był zachwycony. Święty sprawdził wiedzę
mikołajkowym dzwonem, a dzieci przywita- dzieci o życiu Mikołaja w formie quizu oraz
ły go z ogromną radością, uśmiechem, choć poprosił dzieci, aby wcieliły się w postacie
czasem także z lekkim niepokojem na twarzy. Elfów i pomogły mu szukać reniferów, które
Dzieci w czasie spotkań zaprezentowały swo- gdzieś mu się pochowały. Na sam koniec,
je umiejętności wokalne oraz recytatorskie - Mikołaj wręczył każdemu przedszkolakowi
Mikołaj przysłuchiwał się każdej zaśpiewanej paczkę z prezentem niespodzianką.

ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W WYSOKIE J
W tym dniu Rada Rodziców przygotowała dla szkoły akcję pt.: Jestem Świętym Mikołajem.
każdej z klas słodki poczęstunek. Członkowie Dzieci przebierały się w stroje związane
samorządu uczniowskiego, w przebraniach z tematem wydarzenia, do którego zaangaŚw. Mikołaja i śnieżynek. Rozdali wszystkim żowała się większość społeczności szkolnej.
uczniom naszej szkoły czekoladowe lizaki Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem.
i złożyli życzenia. Samorząd szkolny zorgani- Trwała przez cały dzień i została zorganizowazował na ten dzień dla wszystkich uczniów na zarówno dla pierwszej jak i drugiej zmiany.

ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W T YŃCU MAŁYM
Naszą placówkę odwiedził niesamowity, cały dzień. Natomiast 9 grudnia br. odbyło
uśmiechnięty i bardzo pozytywnie zakręco- się pierwsze z cyklu spotkań Mikołajowe Czyny gość, a na korytarzach zrobiło się koloro- tanie. Uczennice z klasy 6a czytały opowiawo i świątecznie. Święty Mikołaj – bo o nim dania uczniom klas pierwszych. Świąteczna
Teksty ze szkół nadesłali: Joanna Para, Mo- Kamila Nazarkiewicz, Joanna Białkowska,
mowa, miał ze sobą ciężki worek, a wręczone oprawa biblioteki i płonący kominek dodały
nika Żołędziowska, Justyna Putek, Paulina Ewelina Kwiatkowska, Mateusz Cygan.
prezenty wszystkim przypadły do gustu. Nic uroku całemu wydarzeniu i przypomniały
Sobczak, Iwona Szuty-Musiał, Magdalena Opracował: Janusz Kołodziej
więc dziwnego, że dobry nastrój trwał przez wszystkim, że święta tuż, tuż.
Lewczuk, L. Lachowicz, Halina Waligórska,
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Święty Mikołaj w Budziszowie
Na ten dzień czekają wszystkie dzieci na
całym świecie. Podobnie było w tym roku
w Budziszowie, gdy 6 grudnia pod wieczór,
przy padającym śniegu Św. Mikołaj zapukał do drzwi i sprawił najmłodszym mieszkańcom tej miejscowości wielką radość.
Niecodzienny gość miał worek pełen wspaniałych prezentów, którymi obdarował zaskoczone i bardzo przejęte maluchy oraz ich

nieco starsze koleżanki i kolegów. Było sporo
dobrej zabawy, a uśmiechnięte buźki obdarowanych milusińskich były najlepszą nagrodą dla Świętego Mikołaja. Sołtys Budziszowa
Anna Janecka wraz z Marianem Fornalskim
sprawili tę miłą niespodziankę i obiecali, że
za rok również zaproszą Świętego Mikołaja,
by odwiedził budziszowskie dzieci.
Janusz Kołodziej

Cztery Łapy Zimą

Jak co roku w okresie przedświątecznym
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach zorganizowali akcję pod nazwą
Cztery Łapy Zimą. To już trzecia edycja akcji,
która ma na celu pomóc zwierzętom w schronisku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
we Wrocławiu poprzez przeprowadzenie
zbiórki potrzebnych artykułów dla podopiecznych tego ośrodka. Tegoroczna zbiórka okazała się bardzo udana. Zebrano znaczną ilość
karmy dla zwierząt, ciepłe koce i narzuty jak
również zwierzakowe zabawki. W tym roku do
akcji włączył się Urząd Pocztowy w Kobierzy-

cach, który wszystkie zebrane dary pomógł
przewieźć do schroniska. Z uwagi na to, iż
w zeszłym roku nie udało nam się zorganizować akcji z powodu pandemii mamy ogromną nadzieję, że w następnym roku uda nam się
zrealizować już czwartą edycję pomocy dla
zwierząt. Inicjatorzy akcji serdecznie dziękują
wszystkim darczyńcom, wszystkim uczniom
i uczennicom, dyrekcji oraz nauczycielom
szkoły, naczelnikowi Urzędu Pocztowego
w Kobierzycach za dary, patronat i pomoc
w realizacji akcji. Dziękujemy.
Amelia Stalska kl. 7a
fot. Tomasz Stalski

Pielęgnowanie tradycji
bożonarodzeniowych

Bardzo udane zajęcia i mnóstwo kartek
świątecznych upiękni Boże Narodzenie
uczestników kursu pielęgnowania tradycji
świątecznych. W ramach kontynuowania
działań przypominających nasze lokalne
tradycje uczyliśmy się wykonywać kartki
bożonarodzeniowe metodą scrapbookingu. 20 osób pod czujnym okiem instruktorki poznało nowe umiejętności i jak widać
na zdjęciu przygotowaliśmy śliczne i bardzo oryginalne kartki.

W tym samym czasie nasi seniorzy z Klubu
Pozytywnego Myślenia Świeże Borowiki kultywowali tradycję układania stroików bożonarodzeniowych, które poprawią klimat i wprowadzą uroczysty nastrój w naszych domach.

W przypadku chęci wzięcia udziału proszę
o kontakt mailowy: kdrozdowski@interleam.pl,
lub telefoniczny: 603 394 887. Kurs w całości
jest finansowany w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
Następne zajęcia szykujemy już po Nowym społeczność objętego Programem Rozwoju
Roku. Na pewno nauczymy się, jak upięknić Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
święto naszych babć i dziadków. ZapraszaKrzysztof Drozdowski
my do naszego Stowarzyszenia!
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W VI lidze nie jest łatwo o punkty

WKS Wierzbice jest beniaminkiem IV ligi
i debiutantem na tym poziomie rozgrywek.
Kibice spodziewali się, że ten sezon będzie
bardzo trudny – tak też było. WKS zaczął
z wysokiego C, po przekonywującym zwycięstwie (4-0) w pierwszej kolejce na wyjeździe
z Moto Jelczem Oława. W kolejnych sześciu
seriach gier udało się uzbierać tylko jeden
punkt, po bezbramkowym remisie z Piastem
Nowa Ruda. Na przełamanie i komplet punktów kibice WKS-u musieli czekać aż do
2 października – zwycięstwo 2-1 z Sokołem
Marcinkowice na własnym stadionie – 8. kolejka. Niestety do końca rundy nie udało
się już zdobyć choćby punktu i wierzbicki
beniaminek zakończył rundę jesienną na
ostatnim miejscu. Nadzieje w serca kibiców
i działaczy wlały się po ostatnim meczu przed
przerwą zimową. W rozegranej awansem
1. serii rundy rewanżowej WKS ponownie
okazał się lepszy od Moto Jelcza Oława i pokonał go 2-1. To zwycięstwo pozwoliło opuścić ostatnie miejsce w tabeli i nieco popra-

wić nastroje w klubie po trudnym debiucie
w IV lidze.
– I runda pokazała nam jak dużo jeszcze pracy
przed nami. Zespół w większości jest bardzo
młody, a jako beniaminek zderzyliśmy się z wymagającą rzeczywistością na tym poziomie
rozgrywek. Myślę, że mimo wszystko damy
radę utrzymać IV ligę dla Wierzbic, bo układ
w tabeli jest korzystny. Do 11-go miejsca tracimy tylko 3 punkty, a do siódmego – 8. Powin-

Mikołajki Cup
W niedzielę 5 grudnia w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach odbył się 1. Mikołajkowy Turniej
Piłkarski dla dzieci i dorosłych. W turnieju
wystąpiło 19 drużyn podzielonych na 4 grupy. Po meczach grupowych zespoły grały
w fazie pucharowej. Po zaciętej rywalizacji
zwycięzcą okazała się drużyna Lego Ninjago.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Michał Łobczowski, który wystąpił w zespole WKS Mikołaje. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za świetną zabawę i super postawę. Do zobaczenia
za rok!
Cyprian Łoposzko

niśmy solidnie przepracować okres przygotowawczy, zapewne też musimy pomyśleć
o wzmocnieniach doświadczonymi zawodnikami, gdyż sama młodzież – to za mało na IV ligę.
Myślę, że wyciągniemy wnioski z rundy jesiennej
i na wiosnę zaczniemy solidnie punktować
– podsumowuje I rundę Konrad Kątny, jeden
z czołowych zawodników WKS-u Wierzbice.
Zawodnicy z Wierzbic, by utrzymać się w tej
lidze, muszą zdecydowanie poprawić skuteczność w ataku oraz wystrzegać się błędów w obronie, bo stosunek bramek zdobytych do straconych 17-39 w 16-stu meczach
wyraźnie wskazuje nad czym należy pracować w czasie przerwy zimowej.
Wojciech Duczek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IV LIGA DOLNOŚLĄSKA – WSCHÓD
48 56-9
Lechia Dzierżoniów
Polonia-Stal Świdnica
41 43-14
Słowianin Wolibórz
32 45-21
28 31-24
Barycz Sułów
Polonia Trzebnica
27 24-25
MKP Wołów
25 25-23
Sokół Marcinkowice
21 37-36
Orzeł Ząbkowice Śląskie 21 23-20
20 23-32
Piast Nowa Ruda
Bielawianka Bielawa
19 31-33
16 21-33
GKS Mirków/Długołęka
AKS Strzegom
16 29-36
14 26-52
Pogoń Oleśnica
13 17-39
WKS Wierzbice
Piast Żerniki (Wrocław)
12 17-35
11 14-30
Moto Jelcz Oława

Uczestników nagrodzili Zastępca Wójta
Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć, radny Gminy
Kobierzyce Wiesław Szwed oraz oczywiście
Święty Mikołaj!
KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU
1. miejsce – Lego Ninjago
2. miejsce – WKS Mikołaje
3. miejsce – KS 10

Pływacy Swimmers Ślęza ciągle w wysokiej formie
Młodzi pływacy Swimmers Ślęza wzięli
udział w Zimowych Mistrzostwa Dolnego Śląska oraz SwimManii – Dolnośląskiej
Lidze Pływackiej. Podczas Zimowych Mistrzostw Dolnego Śląska, które odbyły się
w Nowej Rudzie, nasi reprezentanci zdobyli pięć medali. W Nowej Rudzie w kategorii
12-13 latków na podium dwukrotnie stanął
Mateusz Cziber zdobywając złoty medal na
dystansie 100 m i srebrny na 200 m – oba
w stylu klasycznym. W kategorii wiekowej
10-11 latków srebrny medal na 100 m stylem
klasycznym zdobył Jakub Lewczuk, a dwa
brązowe medale na dystansie 50 m stylem
grzbietowym oraz na dystansie 100 m stylem zmiennym zdobył Dariusz Wolny.

wali na podium. Złote medale zdobyli: Hania
Burandt – 50m stylem motylkowym i Mateusz Cziber – 100 m stylem klasycznym. Srebrny medal na 50 m stylem klasycznym zdobył
Jakub Lewczuk. Kolejne medale dla Klubu,
tym razem brązowe zdobyły: Pola Pietryk na
dystansie 100 m stylem dowolnym i Emilia
Mańczyk w wyścigu na 50 m stylem motylkowym. Pozostali zawodnicy: Anna Karnaś,
Julian Stefurak, Gabriel Neminarz, Emanuel
Łukawski i Konrad Suszczyński również plasowali się w czołówce, bijąc swoje rekordy
życiowe.

Również w pierwszej, w sezonie 2021/2022,
edycji SwimManii, Swimmersi pięć razy sta-

Wojciech Duczek

Młodym zawodnikom Swimmers Ślęza oraz
ich trenerom – Dariuszowi Wolnemu i Pawłowi Chudobie – serdecznie gratulujemy!
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KPR Gminy Kobierzyce „zimuje” na trzecim miejscu w tabeli
W PGNiG Superlidze Kobiet trwa przerwa
związana z występami polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii
oraz świętami Bożego Narodzenia. KPR
Gminy Kobierzyce tę przerwę spędzi na
trzecim miejscu w tabeli PGNiG Superligi
Kobiet.
Klub przed sezonem zakontraktował cztery
nowe zawodniczki. Do zespołu dołączyły:
Vitoria Macedo (wcześniej MKS Piotrcovia
Piotrków Trybunalski), Alona Shupyk (EKS
Start Elbląg), Aleksandra Olek (MKS FunFloor
Perła Lublin) i Oliwia Domagalska (SMS ZPRP
Płock). Barwy zmieniła za to najskuteczniejsza zawodniczka w ostatnich latach – Kinga
Jakubowska, która gra obecnie w Lubinie.
W tak zmienionym składzie KPR rozegrał
sparingi kontrolne. Trójkolorowe mierzyły
się głównie z drużynami spoza polskiej ligi
– m.in. z czeskim Banikiem Most (przegrana
33-35) czy niemieckim SV Union Halle Neustadt (wygrana 27-26).
Podopieczne Edyty Majdzińskiej przystąpiły
do sezonu 2021/2022 jako wicemistrzynie
Polski i zgodnie z oczekiwaniami dobrze
zainaugurowały rozgrywki. Rozpoczęły od
PGNiG Superliga Kobiet wróci do gry w drugi
weekend stycznia. Kobierzyczanki podejmą
wówczas we własnej hali Młyny Stoisław
Koszalin, a kilka dni później rozpoczną zmagania w PGNiG Pucharze Polski. W ubiegłym
roku KPR odpadł w ćwierćfinale rozgrywek.
W tym sezonie drużyny nie opuszczają kon- Teraz, w 1/16 finału Kobierzyce zmierzą się
tuzje. W pierwszych meczach nieobecna była z pierwszoligowym MTS-em Żory.
właśnie Shupyk. Długa przerwa czeka Oliwię – Do meczów pucharowych podejdziemy jak
Domagalską, która zerwała więzadła w kola- najbardziej poważnie. Są to dla nas, jako klubu,
nie, w ostatnich spotkaniach nie wystąpiła bardzo ważne rozgrywki. Będziemy się starać
również bramkarka, Beata Kowalczyk.
w tym roku zajść wyżej niż w poprzednim –
– Beata wraca już do formy. Mam nadzieję, że zapowiada Edyta Majdzińska.
sporo spotkań. Do każdego będziemy podchodzić indywidualnie i walczyć o każdy punkt, bo
wszyscy przeciwnicy są wymagający. Moim
zdaniem jesteśmy w trójce medalistów – komentuje jedna z wiodących zawodniczek
zespołu, Alona Shupyk.

będzie gotowa na pierwszy mecz i będziemy
mieli w bramce dwie równorzędne zawodniczki. Niestety mamy w zespole kolejny uraz, czyli
kontuzję Vitorii Macedo – zdradza trenerka.
wywalczonego w ostatnich sekundach zwycięstwa nad MKS-em Piotrcovią Piotrków
Trybunalski, a następnie wygrały trzy kolejne
spotkania z rzędu. Kobierzyccy kibice widzieli
jak ich zespół, jako jedyny w tym roku, pokonał MKS FunFloor Perłę Lublin 29-27.
Po czterech seriach trójkolorowe miały na
swoim koncie komplet punktów i nic nie
wskazywało, że będą musiały uznać wyższość
rywalek w wyjazdowym meczu w Koszalinie.
Spotkanie z Młynami Koszalin zakończyło się
jednak jednobramkową przegraną KPR-u
i zapoczątkowało serię czterech porażek –
m.in. z zespołem z Jarosławia, czy mistrzyniami kraju, MKS-em Zagłębiem Lubin.
- Dla mnie jako trenera najtrudniejszy był moment, kiedy grałyśmy z rywalkami, od których
moje zawodniczki czuły się na boisku lepsze.
Przegrywałyśmy przez brak koncentracji i konsekwencji w naszych działaniach – podsumowuje Edyta Majdzińska, trenerka KPR-u.
Kobierzyczanki przełamały się dopiero w wyjazdowym meczu 9. serii, w którym pokonały
EKS Start Elbląg 33-20. Później przyszło zwy-

cięstwo z beniaminkiem PGNiG Superligi
kobiet, Suzuki Koroną Handball Kielce 31-27
i przegrana 23-27 w ostatnim meczu przed
przerwą z zespołem z Lublina. KPR Gminy Kobierzyce z bilansem sześciu wygranych i pięciu
porażek plasuje się obecnie na trzecim miejscu w tabeli. Do prowadzących w stawce Perły
i Zagłębia tracą już dwanaście punktów.
– To dobra pozycja wyjściowa, aby od nowego
roku walczyć o strefę medalową. To jest ten cel,
który stawiam sobie zawsze, odkąd tutaj pracuję. Mamy pewien niedosyt. Na naszym koncie
powinno być co najmniej sześć punktów więcej,
wszystkie zdajemy sobie z tego sprawę. Przez
grudzień mocno szlifujemy pewne elementy
i chcemy przepracować ten wolny od grania
czas jak najsolidniej. Dziewczyny mają dużą
świadomość tego, co jest do poprawy i mam
nadzieję, że efekty będzie widać w styczniu –
dodaje Majdzińska.
– To tak naprawdę jest jeszcze początek sezonu, my będziemy walczyć o jak najlepszy wynik. Każdy mecz zaczyna się od 0-0. Wiemy, że
mamy trzecie miejsce, ale przed nami jeszcze

Sezon 2021/2022 w PGNiG Superlidze Kobiet
kończy się w maju. Do tego czasu każdy z zespołów rozegra jeszcze 17 spotkań. Ile z nich
wygra KPR Gminy Kobierzyce i czy kobierzyZ zespołem nie trenuje obecnie bramkarka, czanki zdobędą kolejny medal Mistrzostw
Barbara Zima, która z kadrą Polski występuje Polski – przekonamy się po zakończeniu rozna Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Wcze- grywek PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Kobiet.
śniej, wraz z młodzieżową reprezentacją PolMarta Trzeciakiewicz
ski, awans na przyszłoroczny mundial wywalfot. Michał Ciechanowicz
czyła skrzydłowa, Patrycja Kozioł.

